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مدیریت دانش در مگاپروژهها

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
      مدیریـت دانـش در پـروژه ،شـامل سـاختار دقیقـی از یادگیـری
قبـل ،حیـن و پـس از عمـل میباشـد کـه براسـاس دانـش موجـود
افـراد سـازمان بهمنظـور پیشبینـی ،اجتنـاب و (در صـورت لـزوم)
حـل مشـکالت بـهکار گرفتـه میشـود.
       حـال ایـن پرسـش مطـرح اسـت که تفـاوت میـان مدیریت دانش
در پروژههـا و مدیریـت دانـش در مـگا پروژهها چیسـت؟ تفاوت میان
ایـن دو چنـدان زیـاد نیسـت ،بـه عبارتـی بهجـز مقیـاس پروژههـا
تمامـی اصـول و شـیوههای بهکارگرفتـه شـده در آن هـا یکسـان
هسـتند .مـوارد زیر شـامل توصیههایـی به تیـم راهبـری مگاپروژهها
میباشـد.
یادگیری پیش از عمل
       از آنجـا کـه میـزان هزینه ،خطرات و مشـکالت غیرقابل پیشبینی
در پروژههـای کالن بسـیار زیـاد اسـت لـذا ”یادگیری پیـش از عمل“
در ایـن دسـت از پروژهها بسـیار حائز اهمیـت خواهد بود.
     ایـن بخـش شـامل یادگیـری از سـاختار مدیریـت پـروژه در
پروژههـای کالن موفـق و یادگیـری از دالیـل متـداول منجـر یافتـه
بـه افزایـش هزینـه و برنامههـای فراتـر از چارچـوب میباشـد .یکـی
از بزرگتریـن دالیـل افزایـش هزینـه و زمـان در مگاپروژههـا ،وجـود
تفکـر ایدهآلگرایانـه و غیرمنطقـی اسـت .بهعبـارت دیگـر در اغلـب

پروژههـای کالن بسـیاری از عوامل ناشـناخته به دلیل عدم شـناخت
و درک کافـی افـراد ،نادیـده گرفتـه میشـود .بهعنـوان مثـال در یک
پـروژه کالن عمرانـی مـوارد زیـر میتوانـد از جملـه موارد ناشـناخته
آن باشـد:
● عـدم تطابـق شـرایط خـاک بـا مطالعـات و پیشبینیهای انجام
شده؛
  ●    پیـدا کـردن مکانهای باسـتانی و قدیمی ناشـناخته در محدوده
اجرای پروژه؛
  ●   تغییـر در سـاختار اجرایـی دولت ،که منجر بـه برگزاری مذاکرات
جدید خواهد شـد؛
  ●   تغییرات قیمت کاال.
       بـدون شـک اشـراف کامـل بـر ایـن احتمـاالت و آگاهـی از وقـوع
صـد درصـدی آنهـا امری امـکان ناپذیر اسـت ،با این حال محاسـبه
زمـان و هزینـه پـروژه میتوانـد بـا گنجانـدن و در نظـر گرفتـن
ایـن احتمـاالت بـرآورد شـود .همچنیـن میتـوان بـا شـناخت کافی
احتمـاالت از طریـق گـردآوری دانش پروژههای پیشـین ،بسـیاری از
ایـن ریسـکهای احتمالـی دسـتهبندی و راهـکار مقابله بـا آن را نیز
تعییـن نمود.
      مدیریـت دانـش و مدیریـت ریسـک در پروژههـا همبسـتگی
بسـیاری بـا یکدیگـر دارنـد .در هـر مـگا پـروژه میبایسـت تـا حـد
امـکان زمـان مشـخصی بـه یادگیـری پیش از عمـل اختصـاص داده
شـود .چـرا که ایـن فرآیند یادگیـری با آگاه کـردن افـراد ،آنها را به
هنـگام بـروز حادثـه آمـاده میکنـد.
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یادگیری در طول پروژه
     مـگا پروژههـا فوقالعـاده پیچیـده هسـتند؛ لـذا یادگیـری حیـن
اجـرای چنیـن پروژههایـی ،نیازمنـد یـک سیسـتم جامـع و یکپارچه
میباشـد .رویدادهـای یادگیـری ماننـد یادگیـری پـس از عمـل
بایـد الزامـی بـرای تمامـی پیمانـکاران باشـد .همچنیـن بهمنظـور
غنیسـازی سیسـتم مدیریـت دروسآموختـه پـروژه ،تمامـی تیمهـا
در کلیـه سـطوح کارفرمـا و پیمانکار میبایسـت آموختههـای خود را
بـا سـایرین بـه اشـتراک بگذارنـد و آنها را بـه بهترین شـکل منتقل
نماینـد .علاوه بـر ایـن ،یادگیـری حین پـروژه نیازمند یـک تیم ویژه
در سـطح رهبری پروژه اسـت که بخشـی از وظایف آنها شناسـایی و
رفـع نخسـتین نشـانههای ایجاد چالش در پـروژه میباشـد .یادگیری
در طـول پـروژه امری نیسـت کـه بتـوان آن را در مگاپروژههـا نادیده
گرفـت (یادگیـری سـریع میتوانـد یک پـروژه را از خطـرات احتمالی
بسـیاری نجـات دهـد) لـذا پروژههـای کالن میبایسـت چارچـوب
مدیریـت دانـش داخلـی خـود را ایجـاد و آن را مسـتحکم نماینـد.
یادگیری پس از عمل
     جمـعآوری و مستندسـازی درسآموختههـا بـرای هـر سـازمانی
یکـی از مهمتریـن اقدامـات آن محسـوب میشـود .در پروژههـای
بـزرگ میبایسـت پـس از هـر نقطـه عطـف ،بازنگریهـای الزم
صـورت پذیـرد ضمـن اینکـه ایـن بررسـی و بازنگریهـا نبایـد

تنهـا در حـوزه مهندسـی ،بلکـه در خصـوص کل پـروژه بهصـورت
یکپارچـه ،دالیـل هرگونـه تاخیـر و یـا هزینههـای مـازاد و همچنین
جنبههـای کماهمیتتـر ماننـد فرهنـگ ،رفتـار و ارتباطـات باشـد.
از آنجـا کـه ارتبـاط تنگاتنگـی میـان بسـیاری از مگاپروژههـا و
سیاسـتهای کشـور وجـود دارد ،در نتیجـه بسـیاری از آنهـا ممکن
اسـت مجـاز بـه ارائه مسـتندات پـروژه بهطور کاملا واقعـی و یا قابل
دسـترس بـرای عمـوم نباشـند .با ایـن وجود اگـر قصد آنهـا از ارائه
مسـتندات پـروژه ،راهنمایـی بـرای سـایر پروژههـای کالن در آینـده
اسـت ،نبایـد از کوچکتریـن تالشـی در ایـن زمینه فروگـذاری کنند.
بهکارگیری دانش سایرین
   در پروژههایـی کـه مسـائل پیچیـده ،ناشـناخته و فشـار سیاسـی
بیـش از حـد معمـول وجـود دارد ،مدیریـت دانـش کاملا ضـروری
اسـت .لـذا میتـوان بـا ایجـاد گروهـی متشـکل از مدیـران
مگاپروژههـای قبلـی ،تحـت عنـوان مشـاور از راهنماییهـا و
تجـارب ایشـان در طـول اجـرای پـروژه بهرهمنـد شـد .اجـرا و
اسـتقرار صحیـح مدیریـت دانـش ،میتوانـد ضمـن کاهـش هزینـه؛
زمـان و خطـرات احتمالـی؛ عامـل اصلـی موفقیـت پروژههـا باشـد.
منبعhttp://www.nickmilton.com/2013/10/ knowledge-  :
management-in-mega-projects.html
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چماق یا هویج ؟!! کدام رویکرد برای ایجاد انگیزش در مدیریت دانش مناسب است؟

احمد سپهری
مدیر اجرایی پروژه
      چمـاق و هویـج در اصطلاح بـه سیاسـت ارائه تشـویق برای رفتار
خـوب و ارائـه تنبیـه بـرای رفتـار بـد اسـت .یـا بهعبارتـی بـه معنـی
سیاسـت تهدیـد و تحبیـب بـه کار میرود .اسـتراتژی هویـج و چماق
در منابـع انسـانی ،هویـج بـه معنـی ایجـاد انگیـزه یـا وعـده انگیـزه
بـه کارمنـدان و چمـاق بـه معنـی تـرس و تهدیـد اسـت .اسـتراتژی
چمـاق و هویـج موضـوع جدیـدی در مدیریت منابع انسـانی به شـمار
نمـیرود و همـواره سـازمانها بـه ارائه راهکارهـای مشـوقانه و تدابیر
بازدارنـده بـرای ارتقـای انگیـزه و تلاش و مراقبـت کارکنـان خود در
راسـتای نیـل بـه اهـداف سـازمانی فعـال بودهانـد .ایـن اسـتراتژی را
میتـوان بـه مدیریـت انگیـزه و بازدارندگی هوشـمندانه در محیط کار
توسـط مدیـران تعریـف کرد کـه همواره در قـرون اخیر ،بـا روشها و

فرآیندهـای گوناگونـی همـراه بوده اسـت.
     نیـک میلتـون ،از مشـاوران برجسـته مدیریـت دانـش دنیـا در
آخریـن مطلبـی کـه در وب سـایت خـود منتشـر کـرده بـه “رویکـرد
چمـاق و هویـج” در مباحث انگیزشـی مدیریت دانش پرداخته اسـت.
رویکـردی کـه بسـیاری از سـازمانهای ایرانـی بـرای پیادهسـازی
مدیریـت دانـش در حـال اسـتفاده یکـی از آنهـا هسـتند .در ادامـه
گزیـده از مقالـه فـوق ارائه شـده اسـت.
      هـر دو رویکـرد چمـاق و هویـج بـرای انگیـزش در مدیریت دانش
نیـاز اسـت ،امـا هر کـدام در زمان و مکان مناسـب!
من این هفته در انجمن دانشـی “بانک توسـعه آسـیا ” حضور داشـتم
و مثـل  همیشـه بحـث اصلـی پیرامون “مشـوقهای مدیریـت دانش”
بـود .اکثـر افـرادی کـه در این جلسـه حضور داشـتند موافق اسـتفاده
از ار هـر دو رویکـرد چمـاق و هویج در انگیـزش مدیریت دانش بودند    .
بدیـن مفهـوم که باید بـرای انجام فعالیتهای دانشـی پـاداش و برای
انجـام نـدادن آن تحریمهایـی بـرای افـراد در نظـر گرفتـه شـود .امـا
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بحـث اصلـی بـر سـر این بـود که در چـه زمانـی و با چـه ماهیتی این
کارها در سـازمان انجام شـود.
رویکرد انگیزشی هویج در مدیریت دانش
       مدیریـت دانـش بـا هویـج یـک انگیـزه خارجی اسـت کـه بهطور
خـاص بـرای پیادهسـازی مدیریـت دانـش اعمـال میشـود .برخـی از
ایـن نـوع انگیزههـا عبارتند از:
●    بـه رسـمیت شـناختن کارکنان توسـط سـازمان با اهـداء جوایز،
گواهینامههـا و ...
●    بـه رسـمیت شـناختن کارکنـان توسـط همکاران ،شـناختن فرد
بهعنـوان خبره در سـازمان
●    معرفـی برتریـن دانشهـای بـهکار گرفته شـده؛ دانسـتن این که
دانشـی که مـن به اشتراکگذاشـتهام توسـط دیگـران مورد اسـتفاده
قـرار گرفتـه و منجـر بـه ایجاد تغییـر و بهبود در کار شـده اسـت (.بر
اسـاس نظرسـنجی انجام شـده در شـرکت نفتی شـل این اقدام یکی
از قویتریـن انگیزههـا در فعالیتهـای دانشـی اسـت.
بـرای تحقـق ایـن مهم باید بسـترهای نرمافزاری مناسـب در سـازمان
ایجـاد شـود تـا دانش ثبـت شـده از مرحله ثبت تـا بهکارگیـری قابل
ردیابی باشـد.
●    رتبه بندی مقاالت و تجربیات ثبت شده
●     پرداخـت مالـی بـرای تجربیـات و مقاالت ثبت شـده؛ این انگیزه
تنهـا در کوتـاه مـدت اثرگـذار اسـت و بعـد از اتمـام پرداخـت ،نتایـج
بسـیار منفـی در سـازمان بـه جـای میگذارد .بر اسـاس نظر سـنجی

موسسـه نوکـو ،ایـن روش کمتریـن انگیـزه موثر بـرای مدیریت دانش
را ایجـاد میکند.
●     تعییـن اهـدف مشـترک و پرداخـت پـاداش گروهـی ،بـه جـای
تعییـن اهـداف فردی
        مشـکل مدیریـت دانـش با هویج این اسـت کـه ما آن را بهعنوان
یـک کار مجـزا و اضافـه بـر شـرح وظایف کارکنـان در نظـر میگیریم
و بـه ازای انجـام فعالیتهـای دانشـی افـراد را تشـویق میکنیـم .این
امـر موجـب میشـود کـه مدیریـت دانـش بهعنـوان کاری اضافـه بـر
کارهـای روزمـره کارکنـان تلقـی شـود .در مراحـل اولیه پیادهسـازی
مدیریـت دانـش ارائـه مشـوقهایی بـرای افزایـش انگیـزه کارکنـان
کاملا ضـروری اسـت امـا در ادامه مشـکالتی را به وجود مـیآورد که
غیر قابـل اجتناب اسـت.
رویکرد انگیزشی چماق در مدیریت دانش هویج
      مدیریـت دانـش بـا چمـاق یـک تحریـم علیـه عـدم انجـام
فعالیتهـای دانشـی بـر اسـاس انتظـارات و شـرایط تعریـف شـده
سـازمان اسـت .تحریمهـای معمـول عبارتنـد از:
●     ظاهـر شـدن در ردههـای پاییـن جـدول لیـگ مدیریـت دانش،
بهخصـوص اگر این جدول بهطور گسـترده در سـازمان منتشـر شـود.
(منظـور از لیـگ مدیریـت دانـش سـاختارهایی اسـت کـه بـه معرفی
برترینهـای مدیریـت دانـش در سـازمان میپـردازد)
●     از دسـت دادن فرصـت دیـده شـدن؛ کاهـش ارتباطات شـخصی
بـا مدیران ارشـد سـازمان و از دسـت دادن تایید همـکاران( بی تردید
همـه کارکنـان نیاز به دیده شـده توسـط همکاران هـم رده و مدیران
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      ایـن بدیـن مفهـوم اسـت کـه بایـد بسـترهای مـورد نیـاز بـرای
توسـعه مدیریت دانش در سراسـر سـازمان ایجاد شـود و آموزشهای
مـورد نیـاز مدیریـت دانش بـرای کلیـه کارکنان ارائـه شـود .بنابراین
اسـتفاده از چمـاق در پیادهسـازی مدیریـت دانـش نیـاز بـه زمـان
بسـیار زیـادی دارد و در کوتـاه مدت نمیتـوان از آن اسـتفاده کرد .با
ایـن حـال اسـتفاده از ایـن رویکـرد بهترین راه بـرای توسـعه و حفظ
مدیریـت دانـش در سـازمان اسـت و شـیوهای اسـت کـه در بسـیاری
از رشـتهها ماننـد مدیریـت مالی ،مدیریـت کیفیـت و مدیریت ایمنی
مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
رویکرد ترکیبی چماق و هویج
      هنگامـی کـه مدیریـت دانش بهطـور کامل در فعالیتها سـازمان
تعریـف شـده و بهعنـوان یکـی از فعالیتهـای اصلـی در شـرح شـغل
تمامی مشـاغل سـازمانی گنجانده شـود ،بایـد از مکانیزمهای طبیعی
پـاداش بـرای ایجـاد انگیـزه از تمامـی عناصـر کار اسـتفاده شـود .بـا
توجـه به نظرسـنجی موسسـه نوکـو ،رویکـرد ترکیبی چمـاق و هویج
موثرتریـن رویکـرد در ایجـاد انگیـزه مدیریـت دانش اسـت امـا زمانی
میتـوان از آن اسـتفاده کـرد کـه یـک چارچـوب مدیریـت دانـش
بهطـور کامـل در سراسـر سـازمان ایجاد شـده باشـد .برخـی از موارد

مـورد نیاز بـرای اجـرای رویکـرد ترکیبـی عبارتند از:
●    شفافسازی انتظارات سازمان در خصوص مدیریت دانش
●    ایجـاد سـازو کاری بـرای اندازهگیـری انتظـارات تعریـف شـده
بهعنـوان بخشـی از اندازهگیـری عملکـرد کارکنـان
●    تخصیـص منابـع مـورد نیـاز برای انجـام این انتظـارات ،از جمله
آموزش مدیریت دانش ،توسـعه مجموعـهای از ابزارهای و رویکردهای
مدیریـت دانـش ،تعریـف فرآیندها و نقشهـای مدیریت دانش
●    ایجـاد یـک طـرح پاداشدهـی و تقدیـر مبتنـی بـر عملکـرد
کارکنـان
بهطور کلی ترکیب چماق و هویج یعنی:
      « اگـر مدیریـت دانـش را خوب انجام دهید یعنی بخشـی
ش گرفته
از کار خـود را خـوب انجام دادهایـد و بنابراین پـادا 
و ارتقـا پیـدا میکنیـد .اگـر مدیریت دانـش را خـوب انجام
ندهیـد یعنـی بخشـی از کار خـود را خـوب انجـام ندادیـد
و بنابرایـن فرصـت دریافـت پـاداش و ارتقـا را از دسـت
میدهیـد».
منبعhttp://www.nickmilton.com /2018/11/km-             :
_carrots-and-km-sticks.html?utm_source=dlvr.it&utm
medium=linkedin
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یادگیری قبل ،حین و پس از پروژهها

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی
      مـا میدانیـم کـه نیـاز داریـم یـاد بگیریـم ،امـا چـه چیـزی مـا را
متوقـف میکنـد؟
      میدانیـم کـه همـواره بایـد از فعالیتهـا و وظایفـی کـه در حـال
انجـام آن هسـتیم ،یـاد بگیریم؛ چه در سـطح فردی و چه سـازمانی.
همـواره بایـد در حـال سـاخت مهـارت و دانـش خـود بـرای بهبـود
عملکردمان باشـیم.

پـروژه در حـال انجـام اسـت ،معمـوال زمـان کافی بـرای پیادهسـازی
ایدههـا وجـود ندارد و در انتهای پروژه ،افراد مشـغول شـادی از نتایج
بـه دسـتآمده هسـتند و در فکـر شـروع پـروژه جدیـد میباشـند .با
ایـن توضیحـات بـه نظـر میرسـد کـه زمـان کافـی بـرای اسـتخراج
درسآموختههـا وجـود نـدارد و معمـوال بهعنـوان کاری اضافـه بـر
فعالیتهـای پـروژه میباشـد.
      شـرکت  BPیـک شـرکت بینالمللـی پروژهمحور اسـت که همواره  
پـروژه در حـال اتمام و تحویل دادن و شـروع شـدن پروژههای جدید
اسـت .زمانـی که افـراد از یک پروژه بـه پروژه دیگر منتقل میشـوند،
دانششـان هـم انتقـال مییابد ،اما آیا این کافیسـت؟

      میدانیـم کـه بایـد ایـن کار را انجـام دهیـم امـا خیلـی از اوقـات
عملا اتفـاق نمیافتـد .برنامهریـزی الزم بـرای اسـتفاده از تجربیـات
پـروژه قبلـی در پـروژه جدید رخ نمیدهـد .تعداد زیـادی از تجربیات
در ذهـن مـا وجـود دارد و بـه کسـانی کـه ممکـن اسـت برایشـان
مفیـد باشـد منتقـل نمیشـود .زمانی کـه فرد از سـازمان یا از پسـت
سـازمانی جابهحـا میشـود ،تعـداد زیـادی از ایـن تجربیـات از بیـن
میرود.
      در زمـان شـروع پـروژه ،مـا عالقمنـد بـه شـروع هـر چـه زودتـر
پـروژه هسـتیم و میخواهیـم وارد فـاز اجرایـی کار شـویم .زمانـی که

  اعضـای تیـم پـروژه چگونـه بایـد اطمینـان حاصـل کنند کـه از تمام
تجربیات  BPاسـتفاده شـده اسـت؟
 BPمجموعـهای از روشهـا را توسـعه داده اسـت تـا از یادگیـری
مسـتمر ،اطمینـان حاصـل نمایـد .ایـن فرآیندهـا  3قسـمت اسـت:
   .1یادگیری قبل از پروژه
   .2یادگیری حین پروژه
   .3یادگیری پس از پروژه
     بـرای هـر کـدام از اینهـا نیـز راهکاری وجـود دارد کـه در ادمه به
آن میپردازیـم:
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  یادگیری قبل از عمل( ( Peer Assistکمک همکار))
       اطمینـان حاصـل نماییـد کـه در زمـان شـروع پـروژه  ،تیم کاری
از تمـام دانـش موجـود ،به نحـو کامل اسـتفاده میکنند .اسـتفاده از
تمـام تجربیـات موجود :عـدم اختراع مجـدد چرخ.
  یادگیری حین عمل ()After Action Review
      کمـک بـه تیـم بـرای حـل مشـکالت و بهبـود عملکـرد پـروژه.
نهادینهسـازی یادگیریهـای جدیـد در شـبکههای سـازمانی.
  یادگیری پس از عمل()Project Retrospecting

       کسـب درسآموختههـای کلیـدی از یـک پـروژه و انتقـال آن بـه
تیمهـای آتی.
        هـر کـدام از ایـن ابزارهـا میتوانـد بسـیار سـریع سـاده مـورد
اسـتفاده قـرار گیـرد یـا اینکـه بـا توجـه بـه محدودیتهـای زمـان
و منابـع بـه صـورت جزئـی و بـا دقـت بیشـتری بـهکار گرفته شـود.
در صورتـی کـه ایـن رویههـا در فرآیندهـای کاری نهادینـه شـود ،و
برگـزاری ایـن جلسـات بـه عنـوان فعالیـت روتین باشـد ،فشـارهای
بـر روی تیـم کاری ناشـی از عـدم اسـتفاده از دانـش موجـود کاهش
مییابـد.
Peer Assist
       فرآیندی اسـت که در ابتدای شـروع پروژه بهکار گرفته میشـود
کـه گروهـی از افـراد کـه در خـارج از تیـم پـروژه هسـتند را دور هم
جمـع کـرده تا بـه تیم پـروژه کمک کنند کـه پروژه را بررسـی کرده
و هماهنـگ نماینـد .هـدف از ایـن جلسـات ،اطمینـان از ایـن نکتـه
اسـت کـه تمـام دانـش موجـود در سـازمان مرتبـط بـا پـروژه جدید
بـه تیـم پـروژه منتقـل شـود .از آنجایـی که تعـدادی از افـراد خارج
از پـروژه را دور هـم جمـع میکنیـد بایـد نـکات زیـر را مـورد توجـه

قـرار دهید:
  ● تعریـف واضحـی از هـدف پروژه و خروجیهای مـورد انتظار ارائه
دهیـد .بایـد کمکـی که آنها بـه پروژه جدیـد خواهند کرد برایشـان
به صـورت واضح توضیح داده شـود.
   ●   جلسـه را قبـل از شـروع پـروژه و در زمانی برگـزار کنید که قابل
اسـتفاده باشـد .شـما باید قـادر باشـید که نـکات جدیـد را در برنامه
خود لحـاظ نمایید.
●    افـرادی را دعـوت نماییـد کـه تجربـه و مهارتهـای مرتبـط بـا
پـروژه را در اختیار داشـته باشـند.
  ● افـراد تیـم میزبان بایسـتی قبل از جلسـه ،سـواالت و مشـکالت
خـود را امـاده کننـد.
        وجـود هزینههـا ،ریسـکها ،خطـرات و مجهـوالت در پروژههـا
و بـه مراتـب بیشـتر در پروژههـای عظیـم ،موجـب میشـود مرحلـه
“یادگیـری پیـش از پـروژه” بهطـور ویـژهای مهم شـود .ایـن مرحله،
شـامل یادگیری و الگوبرداری از سـاختار و تشـکیالت مدیریت پروژه
ِ
بـزرگ موفـق و یادگیـری از عمـده
بهکارگرفتـه شـده در پروژههـایِ
دالیـل منتهـی بـه تجـاوز از برنامـه زمانـی ،هزینههـا یـا محـدوده از
پیـش تعییـن شـده میشـود .از عمدهتریـن دالیـل عقـب ماندگـی
و انحـراف از برنامـه زمانـی از پیـش تعییـن شـده بـرای پروژههـا،
تفکـرات و محاسـبات رویایـی و بیپایـه و اسـاس ،و نادیـده گرفتـن
مجهـوالت اسـت .جلوی بـروز بسـیاری از کمبودهـا ( Shortageها)،
ادعاهـای پیمانـکاران ( ،)Claimsنقصهـا ( )Defectو… را میتـوان
بـا یادگیری هوشـمندانه پیش از پـروژه گرفت .نمونههایی از ریسـک
را ماننـد مـوارد زیـر در نظـر بگیرید:
● وضعیـت خـاک شناسـایی شـده در سـایت پـروژه بهمراتـب
نامناسـبتر و بدتـر از آن چیـزی اسـت کـه انتظـار داشـتهایم.
●      بـا تغییـرات در دولـت ،انتظـار مـیرود کـه مجـددا مذاکـره و
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هماهنگیهایـی دربـاره اسـتراتژیهای کالن پـروژه صـورت گیـرد.
●     تغییـرات در قیمـت کاالهایـی کـه بایـد بـرای مراحلـی مثـل
سـاخت ،تامیـن شـود.
●    عدم بررسی پروژه از جنبه زیست محیطی و طراحی شهری.
●     عـدم توجـه و هماهنگـی بـا دیگـر طرحهـای توسـعهای و دیگر
ارگانهـای دولتـی و غیردولتی.
  ●    ضعـف و نقـص در مراحـل مطالعـات مقدماتـی کـه مشـاوران و
طراحـان مراحـل بعـدی بـر اطالعـات آنهـا اتـکا میکنند.
  ●     آنالیـز نـه چنـدان دقیـق زنجیـره به هـم پیوسـتهای از مولفهها
شـامل :سـازمان افـزار ،دانـش افـزار ،فـن افزار و انسـان افـزار ،که در
هـر پـروژهای مـورد بهرهبـرداری قـرار میگیرند.
          هـر چنـد امـکان تشـخیص دقیـق این ریسـکها وجـود ندارد،
امـا میتـوان بـا مدلسـازی آموختههـای پروژههـای پیشـین و مرور
آن در ابتـدای پـروژه جـاری ،شـانس خـود را بـرای شناسـایی بخش
بیشـتری از ریسـکهای پـروژه افزایـش داد؛ بایـد بدانیـد ریسـکها
را نمیتـوان از بیـن بـرد ،امـا میتـوان آنهـا را بـه خوبـی مدیریـت
کـرد و مدیریـت یعنـی بهکارگیـری صحیح دانـش پیشـین در تقابل
بـا ریسـکهای پیـش رو .پـس همـه جوانـب را بایـد در نظـر گرفت
و ریسـکها و خطـرات را شناسـایی کـرد و راهکارهایـی جهـت
مقابلـه بـا آنهـا در نظـر گرفـت .مدیریت دانـش و مدیریت ریسـک
در پروژههـای بـزرگ بسـیار بـه هـم پیوسـته و مرتبـط هسـتند .هر
پـروژهای بایـد میـزان زمان زیادی را به نیاز سـنجی و امکان سـنجی
و پیـش یادگیـری اختصـاص دهـد و یافتههـا را ثبـت و ضبـط کند.

After Action Review

        ایـن ابـزار بـرای یادگیـری تیمـی طراحی شـده اسـت و بـار اول
توسـط ارتـش آمریـکا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت AAR .در حیـن
پـروژه بـرای کمـک بـه تیـم و بهبـود و ارتقـا آنـان مـورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد AAR .پـس از هـر فعالیـت مشـخصی در پـروژه اجرا
میشـود کـه میتوانـد پـس از یک جلسـه ،پس از تسـت بـازار ،پس
از تسـت محصـول یـا هـر فعالیتی کـه تیم احسـاس کنند کـه مفید
اسـت AAR .معمـوال بـا چهار سـوال کلیـدی همراه اسـت:
   )1قرار بود چه کاری انجام شود؟ هدف از این کار چه بود؟
   )2در واقع چه اتفاقی افتاد؟
   )3چه چیزهایی متفاوت بود و دلیل آن چیست؟
   )4چـه درسـی از انجـام ایـن فعالیـت آموختیـم و دفعـه بعـد چـه
فعالیتـی انجـام دهیـم؟
            AARبایـد بالفاصلـه پـس از اتمـام فعالیـت مذکـور برگـزار
شـود چـون درسهـای آن بـا جزئیـات بیشـتر در ذهـن افـراد وجود
دارد .ایـن جلسـات معمـوال نبایـد بیشـتر از  15دقیقـه طول بکشـد.
جلسـات  AARبـرای سـرزنش کـردن نیسـت بلکـه هـدف آن حـل
مشـکالت و بهبـود عملکـرد افـراد میباشـد.
         پروژههای عظیم به شـدت پیچیده هسـتند و نیاز به سیسـتمی
جامـع و یکپارچـه بـرای “یادگیـری حین اجـرا” در این نـوع پروژهها
وجـود دارد .رویدادهـای یادگیـری از قبیـل بازنگـری پـس از اقـدام  
( )After Action Reviewبایـد بـرای همـه پیمانکاران الزامی شـود
تـا تجربههـا و دروس فـرا گرفتـه بهصـورت یکپارچـه در اختیار همه
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تیمهـا و پیمانـکاران قـرار بگیـرد .سیسـتم مدیریـت درسآموختهها
بایـد بـه گونهای باشـد که هـر پیمانکار بـا ورود یـک درس ،متقابال با
دروس دیگـر تیمهـا باعـث همافزایـی و تشـدید سـرعت یادگیری در
سیسـتم مدیریـت درسآموختهها شـود.
        یـک تیـم یادگیـری در سـطح رهبـری پـروژه بایـد تعریـف
شـود و بخشـی از نقـش آنهـا بایـد تحلیـل و بررسـی رونـد پـروژه
باشـد ،حتی بـه ضعیفتریـن سـیگنالهای منفی دریافتـی به اصالح
شـرایط توجـه کـرده و آنها را تحلیل و بررسـی کنند .به هیچ شـکل
نمیتـوان از یادگیـری حیـن اجـرا در یـک پـروژه عظیم غفلـت کرد،
چـرا کـه یادگیـری سـریع حیـن اجـرا ،میتواند فوایـد بسـیار زیادی
بـه همـراه داشـته باشـد .پروژههـای عظیـم بایـد در خـود چارچـوب
مدیریـت دانـش داخلـی ایجـاد و پیادهسـازی کننـد و آن را توسـعه
داده ،و حتـی مرزهـای آن را بـه سـایر ذینفعان کلیـدی مانند دولت،
بهرهبـرداران ،و ...نیـز برسـانند.
  Project Retrospecting
        ایـن ابـزار بـرای کسـب کامـل درسآموختههـای پـروژه بـهکار
گرفتـه میشـود .در واقـع ایـن ابـزار ،ماننـد  AARامـا در مقیـاس
وسـیعتر و بـا جزئیـات بیشـتری نسـبت بـه آن اسـت.
  سواالتی که در این ابزار پرسیده میشود عباتند از:

 )1اهداف پروژه چه بود؟
 )2در واقع در انتهای پروژه چه چیزی تحویل داده شد؟
 )3چه چیزی خوب انجام شد و چرا؟
 )4چه چیزی خوب انجام نشد و چرا؟
 )5پیامهـا و درسآموختههـای اصلـی کـه بایـد به پروژههـای آتی
منتقل شـود چیسـت؟
         در سـوال  3و  4میتـوان از تکنیـک مدیریـت کیفیـت اسـتفاده
کـرد و بـا  5بـار چـرا پرسـیدن ،ریشـههای مسـائل را بررسـی کـرد.
در ایـن ابـزار ،جلسـه محـور بـودن اهمیـت باالیـی دارد و تمامـی
شـرکتکنندگان بایـد بـه صـورت رودررو بـا هـم بحـث و تبـادل
نظـر نماینـد  .شـرایط در جلسـات رو در رو ،امـکان اخـذ دانشهـای
بیشـتری را فراهـم مینمایـد .در نهایـت خروجـی ایـن ابزار ،سـندی
است شـامل:
● راهنمایی برای آینده
● شـواهدی شـامل تاریخچـه پـروژه کـه راهنمای قسـمت قبل را
توضیـح میدهـد.
● نـام و شـماره تمـاس افـراد درگیر در پـروژه که در آینـده بتوان
بـه آنهـا دسترسـی پیـدا کرد.
● اسناد کلیدی پروژه
منبعLearning from Projects – Before, During and After    :

شماره 37

11

استراتژی جدید جوانان سازمان ملل متحد "  ،UN Youth Strategyمدیریت دانش
و نوآوری" را مهمترین برنامه خود میداند.

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار

     استراتژی جوانان سازمان ملل متحد با نام UN Youth Strategy
بـا هـدف هماهنگـی و تسـهیلگری اقدامـات جهانی ،منطقـهای و ملی
بهمنظـور بـرآورده سـاختن نیازهـای جوانـان ،تحقـق حقـوق آنـان
و بهرهگیـری از فرصتهـای آنهـا بهعنـوان عاملان تغییـر ،در
تاریـخ  24سـپتامبر  2018در رویـدادی بـا حضـور افـراد عالـی رتبـه
جهانـی در سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک ارائـه شـد .اسـتراتژی
جوانـان سـازمان ملـل متحـدد (The United Nations Youth
 )Strategyدارای پنـج حـوزه پراولویـت شـامل بندهای زیر میباشـد:

●    مشـارکت و حـمایت  -حمایت از صـدای جـوانان برای ترویــج
یک جهان صلح آمیز و پایدار
● بنیادهای شناخته شده و شفاف  -پشتیبانی از دسترسـی جوانان
به آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی با کیفیت
●   توانمندسـازی اقتصادی از طـریق کار شـرافتمندانه  -حمایت از
دسترسی جوانان به کارهای شایسته و اشتغال مولد
●   جـوانان و حقوق بشر  -حفاظت و ترویج حقوق جوانان و حمایت
از مشارکت مدنی و سیاسی آنها
●    صلح و انعطافپذیری  -حمایت از جوانان بهعنوان کاتالیزورهایی
برای صلح و امنیت و اقدامات انساندوستانه
     ایـن اسـتراتژی از طریـق  4اقـدام و برنامـه اصلـی کـه سـازمان
ملـل متولـی آنـان اسـت حمایـت و تقویـت میشـوند .یکـی
از ایـن  4اقـدام مدیریـت دانـش ( )KMو نـوآوری اسـت .ایـن
بخـش بـا عنـوان "پیشـگام دانـش و نـوآوری" در ایـن سـند بیـان
شـده اسـت .جزئیـات ایـن اقـدام اصلـی بـه شـرح زیـر میباشـد:
       سـازمان ملـل متحد تولید دانش و سیسـتمهای مدیریت
دانش را تقویت خواهد کرد .هدف این سـازمان ،تبدیل شـدن
بـه یـک منبع معتبـر از تجـارب در امور توسـعه و مشـارکت
جوانـان از اهداف کلیدی این سـازمان در امور جوانان اسـت.

بهتریـن عملکردهـا ،مطالعات مـوردی ،مـواد تحقیقاتی و غیره باشـد.
آکادمی جوانان سازمان ملل متحد
   ایـن آکادمـی ذینفعـان مختلـف را سـازماندهی میکنـد
تـا واقعیـت هـا ،رونـد و چشـم اندازهـای جوانـان را در
حیـن اشـتراک دانـش و تجربیـات مـورد بحـث قـرار دهنـد.
تجزیه و تحلیل
     یـک رویکـرد سـاده بـرای تجزیـه و تحلیـل وضعیـت جوانـان  
در سـطح کشـورها بـا در نظـر گرفتـن شـاخصهای خـاص
جوانـان بـه عنـوان بخشـی از شـاخصهای ارزیابـی کشـورها
و در نهایـت تجمیـع و تحلیـل گزارشـات منطقـهای و جهانـی
دستورالعمل تحقیق مشترک
      شناسـایی موضوعـات مـورد عالقـه مشـترک و تحقیقاتـی
مشـترک و پیـش رو ،از جملـه چالشهـا شناسـایی شـده و و محتمل
آزمایشگاههای نوآوری جوانان
بـر اسـاس بررسـیهای دقیـق ،گروههـای کاری چنـد جانبـه را
در سـطح کشـور تشـکیل میدهـد تـا منعکـس کننـده راهحلهـای
نوآورانـه بـرای چالشهـای موجـود باشـد.
منبـع    :

https://www.un.org/youthenvoy/youth-un

ابزارهای جمع آوری و تحلیل داده:
ابزارهـای جمـع آوری و تحلیـل داده جامـع بـرای نظـارت بـر
پیشـرفت هـای جهانـی ،منطقـهای و ملـی در توسـعه جوانـان بـا
اسـتفاده از ابزارهایـی ماننـد  SDG، WPAYو سـایر شـاخصها کـه
گسـترش دسترسـی بـه دادههـای جمـعآوری شـده را فراهـمکنـد.
پلت فرم دانش آنالین
     ایجاد یک مخزن گسترده با دسترسی آسان به تمام دانش و برنامههای
مربوط به جوانان در سراسـر سـازمان ملل .این مخزن میتواند شـامل
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نگاهی به مدیریت دانش از منظر ریسک دانش

رضا یقینی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

     بهطـور کلـی نـگاه سـازمانها بـه دانـش کاملا مثبـت و عـاری از
هرگونـه خطـر میباشـد .در حالیکـه مطالعـات اخیر نشـان میدهند
کـه سـازمانها میبایسـت بـه علـت رشـد و پیچیدگـی سـازمانها  ،

ریسـکهای دانـش را همزمـان بـا بهرهگیـری ازآن در نظـر بگیرنـد.
بعـد از تحقیقـات و مطالعـات گسـتردهای کـه خانـم Susanne
 Durstاسـتاد دانشـگاه  University of Skövdeدر سـوئد و خانـم
 Malgorzata Ziebaاسـتاد دانشـگاه Gdansk University of
 Technologyدر لهسـتان کـه در ایـن حـوزه انجـام دادهانـد نقشـه
مفهومـی از ریسـک دانـش آمـاده شـده اسـت.
      نقشـه مفهومـی ریسـکهای دانـش کـه در صفحه قبل مشـاهده
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میشـود ،در واقـع مـروری سـاختارمند و فراگیر از ریسـکهای دانش
در سـطح سـازمانی بـه حسـاب میآیـد کـه کمکـی خواهد بـود برای
فهـم همـه جانبه مدیریـت دانش.
     همانطور که در شـکل مشـخص میباشـد ،ریسـکهای دانش در
سـه گروه زیر تقسـیمبندی میشـوند:
 .1نیروی انسانی
 .2تکنولوژیکی
  .3عملیاتی
ریسکهای دانش نیروی انسانی
پنهان کردن دانش
      تالشـی آگاهانـه بـرای پنهـان نگهداشـتن دانشـی کـه توسـط
شـخص دیگـری درخواسـت شـده اسـت.
نگهداشت دانش
        بـه انباشـتن دانشـی گفتـه میشـود کـه ممکـن اسـت بعدها با
دیگران تسـهیم شـود و یا با هیچ کسـی به اشـتراک گذاشـته نشـود.
از یاد بردن
       بـه نوعـی از فراموشـی آگاهانـه گفته میشـود که شـامل فرآیند
رهـا کـردن آگاهانـه دانـش ،ارزشهـا و یـا تجاربـی اسـت که بسـیار
قدیمـی و کهنه شـدهاند.
فراموش کردن
       ممکـن اسـت یـا تصادفـی ( به علـت عدم برخـورداری از حافظه
خـوب) و یـا عمدا ( تلاش برای پرهیـز از عادات بد) باشـد.
عدم شایستگی کارکنان
      مربـوط بـه کارکنانـی میشـود که مهـارت ،تجربـه و یا صالحیت
الزم بـرای انجـام وظایف خـود را ندارند.

ریسکهای تکنولوژیکی
ریسکهای جرایم اینترنتی
       مربـوط بـه تهدیدهـای مخـرب نرمافـزار اسـت کـه یـا بـه قصـد
تخریـب و یـا قفـل کـردن سیسـتمهای کامپیوتـری در سـازمان
میباشـد .همچنیـن قسـمتی از ریسـکهای جرایـم اینترنتـی مربوط
بـه هکرهـا میباشـد.
ریسکهای استفاده از تکنولوژی قدیمی
      نرمافـزار منسـوخ شـده باعث عـدم هماهنگی در نرمافـزار ،اعمال
هزینههـای بـاال و صـرف زمان طوالنی بـرای بازیابی در صـورت ایجاد
هرگونه خرابی خواهد شـد.
ریسکهای دیجیتالی سازی
      افزایـش اسـتفاده از الگوریتمهـا ،پتانسـیل آسـیبپذیری آنهـا
را بـاال خواهـد بـرد ،زیرا امکان سواسـتفاده کـردن ،ایجـاد تغییرات و
حـذف شـدن الگوریتمهـا بـه وجـود خواهـد آمد.
ریسکهای شبکههای اجتماعی
       شـبکههای اجتماعـی فوایـد فراوانـی بـرای سـازمان بـه همـراه
دارنـد ،امـا بـا ایـن حـال خطر بـه وجود آمـدن نتایـج مخـرب خارج
از برنامـه از جملـه پخـش شـدن اطالعـات نادرسـت و یـا ایجـاد
حسـابهای غیـر واقعـی بهمنظـور دخالـت در فرآیندهـای کاری را
نیـز خواهنـد داشـت.
ریسکهای عملیاتی
به هدر رفتن دانش
     عدم بهکارگیری دانشهای موجود و مفید سازمان
ریسکهای شکاف دانش
     عـدم تطابـق بیـن آنچـه شـرکت بایـد بدانـد و آنچـه کـه در واقع
میدانـد کـه در واقع ممکن اسـت شـرکت را در دسـتیابی بـه اهداف
خود دچـار مشـکل نماید.
ریسکهای روابط کاری
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      ایـن ریسـک شـامل نتایـج حاصـل از همـکاری ناموفـق و یـا
رفتـار فرصـت طلبانه شـرکا میباشـد .همچنیـن این ریسـک مربوط
بـه خطـرات بـه اشـتراکگذاری دانشهایـی اسـت کـه ممکن اسـت
باعـث افزایـش مزیتهـای رقابتـی رقیبـان شـود.
ریسکهای برونسپاری دانش
     برونسـپاری فعالیتهـای کسـب وکار ،ریسـکهای دانشـی از
جملـه از بیـن رفتن مهارتها و ظرفیت الزم بـرای اجرای فرآیندهای
اصلـی کار را بـه همراه خواهد داشـت.
ریسک استفاده از دانش نامطمئن
      اگـر سـازمان نتوانـد دانشهـای خـود را بـه روز و معتبـر نگـه
دارد ،ریسـک اسـتفاده از دانـش نامناسـب در عملیاتهـای کاری را
افزایـش خواهـد داد.
ریسک بهکارگیری نامناسب دانش
      بهکارگیری اشتباه دانش و یا تفسیر نامناسب آن
جاسوس 
ی
      جاسوسـی صنعتـی نـه تنها باعـث ایجاد خسـارت در داراییهای
دانشـی خواهـد شـد ،بلکـه باعـث از بیـن رفتـن فرهنـگ بـه
اشـتراکگذاری بـر پایـه اعتمـاد نیـز میشـود.
تداوم ریسک
      چگونگـی مدیریـت ریسـکهای ذکـر شـده ارتباطـی نزدیـک
بـا توانایـی سـازمان بـرای حفـظ قابلیتهـای اصلـی خـود در طـول

زمـان و همچنیـن مزیتهـای رقابتـی بـرای رقابت در سـطحی ثابت
و پایـدار خواهد داشـت.
ریسکهای ارتباطات
        ریسـکهایی از جملـه عـدم دریافـت پیغـام ،دریافـت ناقـص
پیغـام ،تفسـیر نادرسـت از پیغـام دریافتـی و یـا ارسـال پیغامـی
نامناسـب بهعلـت وجـود جریانهـای ارتباطـی ناپیوسـته.
ریسکهای کسب دانش
        مربـوط بـه تواناییهای سـازمان برای کسـب دانش جدید مورد
نیاز بهمنظور راهیابی به مسـیرهای جدید اسـتراتژیک میباشـد.
ریسک انتقال دانش
        از آنجـا کـه فرآینـد انتقـال دانـش بـه نیـروی انسـانی وابسـته
اسـت ،ممکـن اسـت دالیـل مختلفـی از جملـه عوامـل انسـانی و
سـازمانی و همچنیـن طبیعـت دانـش مانـع انتقـال موفـق دانـش شـوند.
ریسک کسب و ادغام
       در شـرایطی کـه دانشهـای کسـب شـده سـازمان بـا یکدیگـر
ادغـام شـدهاند ،عـدم ایجـاد ارتباطـات مناسـب ،باعـث سـؤتفاهم و
فقـدان تبـادل و نگهـداری دانـش خواهد شـد ،زیرا در صـورت ادغام
دانشهـا ،دسترسـی بـه دانشهـای حیاتـی بسـیار مهـم خواهد شـد
کـه تنهـا بـا ایجـاد ارتباطات درسـت بین کارکنـان سـازمان میتوان
این ریسـک را کاهـش داد.
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نتایج ریسکهای دانش
کاهش کارایی دانش
      فرآینـدی کـه در آن دانـش بهعلـت اسـتفاده نامناسـب و عـدم
بهکارگیـری آن بـه مـدت طوالنـی منسـوخ و یـا تبـاه شـود.
از دست رفتن دانش
    شـرایطی کـه در آن سـازمان قسـمتی و یـا تمـام دانشهـای
حیاتـی خـود را بهعلـت دالیلـی از جملـه تـرک کارکنان و یـا برخی
از خسـارتهای فنـی ،از دسـت میدهـد.
فاش شدن دانش
      شـرایطی که در آن دانشهای بسـیار حیاتی و حسـاس سـازمان
از جملـه اسـتراتژی ،سیاسـتها ،دانش محصـوالت و اطالعات برخی
از مشـتریان مهـم به دسـت افراد بدون صالحیت برسـد.
عدم توانایی در حفظ دانش
      شـرایطی کـه دانشهـای بـا ارزش سـازمان در اختیـار رقیبـان
بـرای کسـب مزیـت رقابتـی قـرار بگیرد.
از بین رفتن اعتبار
       شـرایطی کـه در آن شـرکت تصویر سـاخته شـده از خـود را در
طـول زمـان بـه علت دالیـل مالـی ،اجتماعی و یـا محیطی از دسـت
بدهد.
از بین رفتن پایداری
      شـرایطی کـه در آن سـازمان رویکـرد متعـادل خـود در مـورد
عملیـات کاری خـود از دسـت داده و قوانیـن توسـعه پایـدار را دنبال
نکند .

رویکردها و ابزار مدیریت ریسکهای دانش
تمـام سـازمانها نیازمنـد رویکـردی مناسـب و تعـدادی ابـزار
بـرای شناسـایی ،جلوگیـری و مدیریـت ریسـکهای دانش ذکر شـده
خواهنـد بـود .بـرای مثـال نقشـه دانـش بهطور کلـی نقش بهسـزایی
در مدیریـت ریسـک دانـش خواهد داشـت.
       از جملـه مـواردی کـه سـازمانها میتواننـد در ایـن خصـوص
انجـام دهنـد عبارتنـد از :
●     تشویق کارکنان برای به اشتراکگذاری دانش
●     نگهداری دانشهای حیاتی در یک پایگاه داده
●      تسـهیم دانشهـای حیاتـی بـا افـراد محـدود در درون و بیرون
سازمان
●     تهیه نسخه پشتیبان از تمام دادهها
●     استفاده از ابزارهایی که از امنیت مناسبی برخوردار هستند.
●     اعمـال سـطوح محرمانگـی متفـاوت تـا اینکـه افـراد تنهـا بـه
دانشهـای مـورد نیـاز خـود دسترسـی داشـته باشـند.
به عالوه سازمانها میتوانند:
●     از دانشهـای اسـتراتژیک خـود بـا اسـتفاده از قوانین کپی رایت
محافظت نمایند.
●    دانـش هـای بسـیار مهـم خـود را تنهـا در درون سـازمان بـه
اشـتراک بگذارنـد.
●    دانشهای اضافی و تکراری را حذف نمایند.
●    در انتخـاب شـرکای تجـاری و برونسـپاری فعالیتهـای خـود
محتاط باشـند.
●     بـا اسـتفاده از تکنیکهـای مدیریـت دانـش ریسـکهای دانش
را مدیریـت کنند.
منبعhttps://realkm.com                                                :
/2018/11/01
/
/ looking-at-knowledge-management-from-a-knowledgerisks-perspective
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کابین خودرو آتش نشانی؛ اولین محل یادگیری از حوادث!

زهرا اسالمی
کارشناس مدیریت دانش

       گاهـی اوقـات یادگیـری پس از یک رویداد بایـد فورا و در لحظه
اتفـاق بیفتـد ،همانند " "Tailboard AARsکه توسـط آتشنشـانان
اسـتفاده میشود.
 AAR Tailboardاصطالحـی اسـت کـه توسـط آتشنشـانان
بـرای توصیـف یـک جلسـه کوتـاه اشـتراک دانـش ( بازنگـری پـس
از عمـل) اسـتفاده میشـود کـه ایـن اقـدام بایـد بالفاصلـه پـس از
هـر عملیاتـی حتـی در صـورت لـزوم در انتهـای کابین آتش نشـانی
صـورت پذیرد.
      نکتـه مهمـی کـه در جلسـه  AARوجـود دارد ایـن اسـت کـه
بایـد سـریع و در حالیکـه تیـم هنـوز در صحنـه حضـور دارنـد ،قبل
از بازگشـت بـه پایـگاه و یـا پیـش از آنکه جزئیـات اتفاقـات فراموش
شـوند ،اتفـاق بیفتد.
     در ادامـه بـه نـکات مهمـی در خصـوص جلسـات  AARکـه
کارکنـان آتشنشـانی بـه آنهـا اشـاره کردهانـد ،میپردازیـم:
●   (رئیـس اداره آتشنشـانی  ) Goodyear Arizonaراس بـرادن،
عقیـده دارد بازنگـری پـس از عمـل اولیـن سـطح یادگیـری در
سـازمانها و بهتریـن فرصـت بـرای ایجـاد فرهنـگ کارآمـد ایمنـی
محسـوب میشـود .بـه زبانـی سـاده ،بازنگـری پـس از عمـل مـرور
یـک حادثـه و یـا یـک رویـداد اخیـر میباشـد کـه در زمـان بسـیار
کوتاهـی انجـام میپذیـرد .ایـن بازنگـری زمانی بـه وقـوع میپیوندد
کـه آتشنشـانان فـارغ از هرگونه مشـغلهای تمام مـوارد پیش آمده از
جملـه آنچـه کـه خوب پیـش رفت ،مـوارد قابـل بهبود و یـا آنچه که
اصلا مورد اسـتفاده قـرار نگرفته را مـرور و بازنگـری میکنند .چنین
فضایـی مناسـب بـرای یادگیری بـوده و باعث انتشـار درسآموختهها
بـه هر یـک از گروههـای کاری ،شـیفتها و بقیه بخشهای سـازمان
میشـود.
●     کارمنـدان منطقه آتشنشـانی شـمال غـرب در  ،Tucsonاخیرا

از کارتهـای جیبـی  AARبهمنظـور ایجـاد سـهولت در جلسـات
 AARدر کابیـن آتشنشـانی اسـفاده کردنـد.
●    در نشسـت اخیر سـربازان ارشـد  ، Battalionآنها معتقد بودند
کـه جلسـات  AARبـه روشهـای مختلفـی بـر سـازمان تاثیرگـذار
میباشـد .کاپیتـان تیـم گریـوز گفـت :یکـی از بهتریـن ویژگیهـای
سـوالهای ( AARمطرح شـده توسـط وی) تطابق بـا مقیاس حادثه
است.
●    مایـک دانکـن ،رئیـس ارشـد گـردان ،گفـت“ :مـن فکـر میکنم
کـه جلسـات  AARفضایـی مطمئـن بـرای بیـان تمـام اتفاقـات و
عملیاتهایـی اسـت کـه طبـق برنامـه پیـش نرفتنـد”.
●    کل مـک کـوی رییـس بخـش آتشنشـانی بر این باور اسـت که
فرمـت  AARبـه ترویـج ذهنیـت برنامهریـزی کمـک میکنـد .دیگر
کارکنـان نیـز معتقدند نکته دوستداشـتنی در مـورد فرآیند ،AAR
سـهولت اسـتفاده گروهی از آن است.
       بازنگـری پـس از عمـل مـدت زیادی بهعنوان یک ابزار اشـتراک
دانـش شـناخته شـده اسـت و تجربـه آتشنشـانان در ایـن زمینـه
برخـی از قوانیـن پایـه و اساسـی  AARرا بـه افـراد یـادآوری میکنـد.
در نتیجـه بـه علـت اهمیـت  AARبـرای گروههـای کاری مختلـف
از جملـه کارکنـان اداره آتشنشـانی ،توصیـه میشـود بازنگـری پس
از عمـل بالفاصلـه بعـد از حادثـه و بهطـور مـداوم صـورت پذیـرد.
همچنیـن در ایـن راسـتا بایـد کارکنـان را حمایـت کـرد ،کارتهـای
جیبـی را در اختیـار آنهـا قـرار داد و به آنها اجـازه داد از این روش
در مواقـع مـورد نیـاز اسـتفاده کنند.
منبعhttps://www.nickmilton.com /2018/10 / fast-         :
learning-in-action-tailboard-aar.html?utm_source=dlvr
1=it&utm_medium=linkedin&m
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 10ویژگی مشترک بهترین شرکتهای مدیریت دانشی در سراسردنیا

الهام شرفی
کارشناس ارشد مدیریت دانش
    ویژگیهـای متعـددی وجـود دارد کـه رهبران مدیریـت دانش دنیا
در آن مشـترک هسـتند .در ایـن مقالـه بـه  10مـورد از آنهـا اشـاره
میشـود.
 -1تمرکـز بـر دانـش و ارائـه دانش بـه تصمیمگیرنـدگان در
همه سـطوح
    رهبـران دانشـی میداننـد هـدف نهایـی مدیریت دانـش در اختیار
نهـادن دانـش برای افرادی اسـت که جهـت تصمیمگیری بـه آن نیاز
دارنـد .بهعنـوان مثـال میتـوان از ارتش ایالـت متحـده در این زمینه
نـام برد.
 -2تمرکز بر بهبود عملکرد از طریق دانش
   همـه شـرکتهای موفـق در زمینـه مدیریـت دانـش ،فعالیتهـای
دانشـی خـود را بـه ارزیابی عملکـرد مرتبط میکنند و سـعی در ارتقا
آن دارنـد .بهعنـوان مثـال حفاری سـریعتر چاهها در شـرکت شـل را
میتـوان نـام برد.
 -3واقف بودن بر ارزش دانش
    شـرکتهای برتـر میداننـد کـه مدیریـت دانـش چـه جایگاهـی
بـرای سـازمان آنهـا دارد و سـعی میکنند ارزش حاصـل از مدیریت
دانـش را از راههـای مختلـف اندازهگیـری کننـد.
   شـرکت فیلیپـس اینکار را از طریق ارزیابـی تعداد مقاالت مدیریت
دانشـی ثبـت شـده در نرمافـزار شـرکت انجـام میدهـد و یا شـرکت
زیمنـس از طریـق تخمیـن ارزش پرسـش و پاسـخهای انجـام شـده
اقـدام بـه ایـن کار مینماید.
 -4آگاهی از غیرمتمرکز بودن دانش
    شـرکتهای برتـر دانشـی میداننـد بـه جـای تمرکـز و انباشـت
دانـش بـه وسـیله متخصصـان یـا مراکـز تخصصـی ،بایـد  دانـش در
سـازمان تمرکززدایـی  و تسـهیم شـود .مانند شـرکتهای اریکسـون
و وردویـژن کـه ایـن کار را از طریـق انجمنهـای خبرگـی انجـام
میدهنـد.
 -5ایجاد چارچوب کامل برای KM
    ایـن شـرکتها بـه جـای معرفـی یـک مولفـه از مدیریـت دانـش
مطمئـن میشـوند کـه نقشهـا ،فرآیندهـا ،فنـاوری و سـاختار را
پوشـش میدهنـد.
     شـرکت بمباردیـر ( )bombardierکه سـازنده بـزرگ هواپیماهای
منطقـهای ،جتهـای تجـاری و تجهیـزات حمل و نقل عمومی اسـت
مثـال خوبـی در این زمینه میباشـد کـه دارای چارچوبـی از نقشها،
فرآیندهـا ،انجمنها ،فناوری و سـاختار اسـت.

 -6تعادل بین ارتباط و جمعآوری
     ارتبـاط و جمـعآوری دو راه اصلـی انتقـال دانـش هسـتند و همـه
رهبـران ،جهـت انتقـال دانـش ایـن دو راه را بهصـورت مـوازی بهکار
میگیرنـد .آنهـا میداننـد کـه ایـن دو مسـیر یکدیگـر را تکمیـل
میکننـد و جایگزینهـای متقابـل یکدیگـر نیسـتند .تعـادل ارتبـاط
و جمـعآوری در شـرکتهایی ماننـد شـل از طریـق برگـزاری copها
صـورت میگیـرد.
 -7نقشهای مدیریت دانش
    اکثـر شـرکتهای پیشـرو دارای نقشهـای رسـمی بـرای مدیریت
دانـش هسـتند .بـرای مثال مکنـزی دارای  1800متخصـص حرفهای
از جمله مهندسـان دانش اسـت  .
 -8فرآیندهای نهادینه شده
    فرآیندهـای مدیریـت دانش در تمامی شـرکتهای پیشـرو دانشـی
نهادینـه شـده اسـت .تکنیکهایـی ماننـد بازبینـی پـس از عمـل در
فرآیندهـای همـه رشـتههای نفتی ،خدمـات اورژانسـی و ارتش بهکار
رفته اسـت.
 -9پشتیبانی رهبران از فرهنگ و رفتارها
    رهبـران میداننـد کـه فرهنگ عامـل کلیدی در پیشـبرد مدیریت
دانـش اسـت و آن را از طریـق اقدامـات فرهنگی مختلف در سـازمان
نشـان میدهنـد مانند سیاسـتهای مدیریت دانشـی در ناسـا.
 -10تکنولوژی متناسب
    هـر یـک از شـرکتها دارای یـک مجموعـه از  ابزارهـای تکنولوژی
میباشـند کـه همـه مـوارد موردنیـاز مدیریـت دانـش  را پوشـش
میدهـد .رویکـرد ایـدهآل بـرای تکنولـوژی مدیریـت دانـش ،انتخاب
آن بـر اسـاس نیاز دانشـی شـرکت و حذف هـر ابزار تکنولوژی اسـت
کـه باعث سـردرگمی میشـود.
   رعایـت ایـن  10ویژگـی کمک شـایانی به شـرکتها جهت پیشـرو
بـودن در زمینـه مدیریت دانـش خواهد کرد.
منبـعhttp://www.nickmilton.com /2017/11/10 -things-   :
best-in-class-km-companies.html
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 5نوع مکالمه که تنها برای مدیریت دانش کاربرد دارد...

سحر یاقوتی
کارشناس مدیریت دانش

     مدیریـت دانـش ترکیبـی از مدیریـت محتـوا و مدیریـت گفتگـو
اسـت ،امـا کدامیـک از گفتگوهـا مـورد نیاز ماسـت؟
     بهطـور کل گفتگـو بهعنـوان بهتریـن ابزار مدیریـت دانش موجود
شـناخته شـده اسـت .مفهوم دانش و درک درسـت میتواند از طریق
گفتگـو به اشـتراک گذاشـته شـود ،اما نـه از طریق هر نـوع گفتگویی.
     مشـکل ایـن اسـت کـه گفتگوهـا کارکردهـای بسـیاری دارنـد
و بـه اشـتراکگذاری دانـش تنهـا یکـی از آنهاسـت .بنابرایـن درک
چگونگـی کار گفتگوهـا و توانایـی تاثیرگذاری بر سـبکهای گفتگو از
طریـق تسـهیلگری ،ابـزار حیاتـی بـرای مدیریـت دانش اسـت.
در اینجـا  5نـوع متـداول گفتگـو وجـود دارد" .این یک لیسـت جامع
نیست!"
گفتگوی کوتاه
    گفتگـوی کوتـاه یـک ارتبـاط اجتماعـی اسـت کـه در آن برقراری
ارتبـاط ،نسـبت بـه خود کلمـات از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت.
"سلام ،حـال شـما چطـور اسـت؟ چـه روز خوبیـه!" تمـام اینها در
واقـع بـه ایـن معناسـت کـه "مـن شـما را میبینـم ،مـن شـما را بـه
رسـمیت میشناسـم ،مـن میخواهـم بـا شـما یـک پیونـد اجتماعی
برقـرار کنم".
    شـوخی کردن و همنشـینی یک نوع گفتگوی کوتاه اسـت .سـخن

چینـی نیـز یکـی دیگـر از این مـوارد میباشـد (هرچند سـخنچینی
نوعـی گـزارش و تحلیـل اسـت) .بـرای مثـال ،اغلـب تعاملات در
فیسبـوک ،یـک نـوع گفتگـوی کوتـاه اسـت .گفتگـوی کوتـاه نقـش
اجتماعـی حیاتـی دارد ،امـا دانـش را بـه اشـتراک نمیگـذارد.
همبستگی اجتماعی
    همبسـتگی اجتماعـی ماننـد گفتگـو کوتاه اسـت ،اما هدف ،کسـب
همبسـتگی اجتماعـی از طریـق توافـق میباشـد .یـادآوری یکـی از
ابـزار همبسـتگی اجتماعـی اسـت" .آیا شـما به یـاد داریـد زمانی که
 "....و یـا "آیـا شـما لحظـه ای را در نیمـه دوم بـازی دیدیـد کـه در
آن ."....دکمـه " "likeنیـز از دیگـر ابـزار انسـجام اجتماعی اسـت.
    مشـکل مکالمـات همبسـتگی اجتماعـی ایـن اسـت کـه افـراد
میتوانـد حقیقـت را کاملا مخفـی کننـد .در بررسـی نشـان داده
شـد کـه چگونـه فشـار اجتماعـی منجـر میشـود کـه اغلـب افـراد با
آنکـه میداننـد مطلبـی نادرسـت اسـت ،امـا بـه توافـق مـی رسـند،
تـا بـا سـایر گروههـا مخالفت نداشـته باشـند" .خواهی نشـوی رسـوا
همرنـگ جماعـت شـو!".
     تسـهیلکنندگان در جلسـات مدیریـت دانـش میبایسـت از ابعـاد
همبسـتگی اجتماعـی آگاه باشـند و بهطـور فعـال بهدنبـال صداهـای
مخالف باشـند" .در به اشـتراکگذاری دانش ،تنها سـمتی باشـید که
سـمت حقیقت است".
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گزارشدهی و بررسی
     ایـن مـوارد مکالماتـی هسـتند کـه در آن مـردم حقایـق و نظرات
برخـی را بیـان میکننـد .جلسـات پـروژه از جملـه مکانهایی اسـت
کـه ایـن مـورد بـه وضـوح مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .بـا وجـود
حیاتی بودن ،این جلسـات بسـیار سـطحی میباشـند و به جای درک
عمیـق تنهـا به تسـهیم حقایـق پرداختـه میشـود .اگـر گزارشدهی
و بررسـی تنهـا نـوع مکالمـهای اسـت کـه در پروژههـای شـما اتفـاق
میافتـد ،شـما بایـد برخـی از فرآیندهـای دیگـر ماننـد بازنگری پس
از اقـدام ( )AARو  Retrospectرا بـه کار بگیریـد.
بحث و جدل
    ایـن یـک نـوع مکالمـه "پیـروزی  /شکسـت" اسـت .یـک نفـر
عقیـدهای دارد و از نظـر خـود در برابـر عقایـد دیگران دفـاع میکند.
اغلـب ایـن موضـوع بـه جایـگاه افـراد گـره خـورده اسـت" .مـن یک
خبـره هسـتم ،بایـد بـرای حفـظ جایـگاه خـود در سـازمان از عقیده
خـود دفـاع کنم و اگر ایـنکار را انجام ندهم ،جایگاه خود را از دسـت
خواهـم داد  ".بحـث یـک حالـت خفیفتری از جدل اسـت ،اما هر دو
"بحـث و جـدل" مفهـوم برد را به دنبـال دارد .در بحث و جدل ،مردم
بهمنظـور پیـدا کـردن نقاط ضعـف ،به اظهـارات مخالفـان خود گوش
میدهنـد و سـوال میکننـد .بسـیاری از بحثهـا در لینکدیـن بحـث
و جـدل هسـتند .اسـتفاده بحـث و جـدل بـرای بـه اشـتراکگذاری
دانـش ناامیـد کننـده اسـت .همانطـور کـه تومـاس جفرسـون گفت:
"مـن هرگـز شـاهد نمونـهای از دو مـورد اختلاف نظـر نیسـتم که با
اسـتدالل یکـی دیگـری را متقاعـد کند".

گفتمان
     گفتمـان ابـزار اصلـی بـرای اشـتراک دانـش در سـازمانها اسـت.
هـدف از گفتگمـان نـه برنـده شـدن و نـه متقاعـد کـردن و موافقـت
اسـت ،بلکـه رسـیدن بـه سـطح عمیقتـری از درک جمعـی اسـت.
در گفتمـان ،مـردم بـه سـخنان دیگـران گـوش فـرا میدهنـد تـا
درک کننـد کـه چـرا ایـن دیدگاههـا را حفـظ میکننـد .گفتمـان به
مهارتهـای شـنیداری و همچنیـن مهارتهـای گفتگـو نیـاز دارد.
مـردم در گفتمـان اجـازه میدهنـد تـا نظراتشـان بـه چالش کشـیده
شـود (و در واقـع ،از ایـن چالـش اسـتقبال میکننـد) .در گفتمـان،
همـه بـه صحبـت خـود ادامـه میدهنـد .گفتمـان نیازمنـد اعتماد و
پذیـرش اسـت .گفتمـان یـک سـبک مکالمـه بسـیار دشـوار اسـت و
نقـش تسـهیلکننده در آن حیاتـی اسـت .تسـهیلکننده مکالمـه را
تماشـا میکنـد ،چالشهـای گـروه را در نظـر میگیـرد ،فرضیههـا
را مـورد سـوال قـرار میدهـد ،صداهـای مخالـف را میشـنود ،رونـد
گفتگـو را دنبـال میکنـد و فرآینـد مکالمـه را در مسـیر دسـتیابی به
هـدف بیـان شـده بـا درک مشـترک حفـظ میکنـد.
     بـدون تسـهیل خـوب ،گفتمـان بـه راحتـی میتوانـد بـه بحـث
و جـدل و یـا حتـی بیشـتر بـه بیـان عقایـد ،همبسـتگی اجتماعـی و
گفتگـو کوتـاه تبدیـل شـود و فرصت برای به اشـتراک گـذاری دانش
موثـر از بیـن برود.
اطمینـان حاصـل کنید که شـما به عنـوان بخشـی از مدیریت مکالمه
بـر روی گفتگـو تمرکز دارید.
منبعhttps://www.nickmilton.com /10/2018/ 5 -types-  :
of-conversation-only-one-works.html?utm_source=dlvr.
1=it&utm_medium=linkedin&m
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 5گام اول در موفقیت مدیریت دانش

فرنوش آقالر
کارشناس مدیریت دانش

     پیادهسـازی مدیریـت دانـش در سـازمان دارای چنـد مرحلـه
کلیـدی بـه شـرح زیـر اسـت.
   .1ارزیابی وضعیت فعلی؛
   .2طراحـی یـک اسـتراتژی راهبـری مدیریـت دانـش مبتنـی بـر
کسـب و کار سـازمان؛
   .3تدوین پیشنویس چارچوب مدیریت دانش؛
   .4طراحی یک الگوی پیادهسازی مدیریت دانش؛
   .5اجرا در پایلوتهای اولیه.
    در اینجـا جزئیـات بیشـتری در مـورد هـر یـک از این پنـج مرحله
وجـود دارد( .بـرای اطالعـات بیشـتر ،کتـاب "طراحـی اسـتراتژی
مدیریـت دانش موفـق (")Designing a Successful KM Strategy
را مطالعـه کنید).
ارزیابی وضعیت فعلی
     الزمـه هـر برنامهریـزی در خصـوص توسـعه مدیریـت دانـش،
شناسـایی سـطح بلـوغ فعلـی سـازمان اسـت .مدیریـت دانـش یـک
فرآینـد متـداول در سازمانهاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه ممکن اسـت
رویههـای پیـش گرفته شـده بـرای اجـرای آن متفاوت باشـد .این به

ایـن معناسـت کـه در اکثـر سـازمانها حتی پیش از شـروع اسـتقرار
مدیریـت دانـش ،افـراد ایـن رویـه را تحـت عناویـن گوناگونـی اجـرا
میکردنـد .ایـن در حالیسـت کـه ممکـن اسـت ایـن رویهها نـه موثر
و نـه مرتبـط باشـند .بـا ایـن وجـود آنچـه کـه بـرای اسـتقرار موفـق
مدیریـت دانـش در یـک سـازمان مـورد نیاز اسـت ،شناسـایی تمامی
عناصر مدیریت دانشیسـت که در سـازمان کاربرد دارد ،وجود داشـته
و کاربـرد نـدارد و یـا بهدلیـل از بیـن رفتـن ،خلأ آن حـس میشـود.
بهمنظـور ارزیابـی وضعیت فعلی سـازمان ،سـه شـاخص اصلـی وجود
دارد.
●    ارزیابـی سیسـتم فعلـی مدیریت دانـش :در ایـن ارزیابی،
عناصـر از دسـت رفتـه در سیسـتم مدیریـت دانش سـازمان بررسـی
میشـود و ارزیابـی از طریـق تجزیـه و تحلیـل شـکافها انجـام
میشـود .برنامـه پیادهسـازی مدیریـت دانـش عمدتـا بـه دنبـال
پرکـردن شـکافهای دانشـی و متصـل کـردن عناصـر غیـر مرتبط به
زنجیـره مدیریـت دانـش اسـت.
●   مـرور موضوعـات فعلـی دانـش سـازمان :مـرور موضوعات
دانشهـای فعلـی بهمنظـور شناسـایی دانشهـای ضـروری انجـام
میشـود.
●   ارزیابـی فرهنـگ تعییـن شـده در سـازمان :این شـاخص
امـکان وجـود فرهنـگ صحیـح بـرای تغییر سـازمان به یک سـازمان
یادگیرنـده و یـا لـزوم تغییـر فرهنگـی را مـورد بررسـی قـرار میدهد.
در برخـی مواقـع سـازمانها بـه هنـگام ارزیابـی از ابزارهای نادرسـت
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اسـتفاده میکننـد کـه از نظـر آنهـا کاملا منطقـی و جایـز بـه
نظـر میرسـد .ایـن افـراد عمدتـا بـا مدیـران بـا رتبـه متوسـط و باال
مصاحبـه میکننـد و همچنیـن نگاه اجمالی اشـتباه در مـورد فرهنگ
مدیریـت دانـش دارنـد .بـا توجـه به ایـن موضـوع ،الزم به ذکر اسـت
در ارزیابیهـای انجـام شـده ،نسـبت بـه گفتگـو بـا تمامـی سـطوح
سـازمان ،مطمئـن شـوید .بـه ایـن ترتیـب که بـه داسـتانهای تعداد
زیـادی از افـراد مبنـی بـر چگونگی اشـتراک دانش خـود و پیامدهای
حاصـل از بهکارگیـری آن ،گـوش فـرادهیـد.
سـاخت یک اسـتراتژی راهبـری مدیریـت دانـش مبتنی بر
کسـب و کار سازمان
    تجربه نشـان داده اسـت که موفق ترین روشهای اجرای مدیریت
دانـش آنهایـی هسـتند که در راسـتای اهداف کسـب و کار سـازمان
بـوده و بـه دنبـال رفع مشـکالت آن میباشـد .اسـتراتژی منتخب در
مدیریـت دانـش شـما میبایسـت از عوامل زیر پیـروی نماید:
   .1هماهنگی استراتژی مدیریت دانش با استراتژی کسب و کار
   .2تمرکز بر دانش حیاتی مورد نیاز کسب و کار
   .3ارائـه راهکارهـای عملـی بـرای اجـرای هرچـه بهتـر مدیریـت
د ا نش
عناصر استراتژی مدیریت دانش شامل موارد زیر است.
●   چشم انداز
●   محدوده
●   پیش برندههای کسبوکار
●   ارزش کار
●   تعیین حوزههای دانشی
●   مدیریت تغییر و مدیریت ذینفعان
●   تعیین حوزههای پایلوت بالقوه کسبوکار
گاهـی اوقـات ایـن اسـتراتژی را میتوان با یکـی از نیازهـای ضروری
کسـب و کار ،ماننـد خطر از دسـت دادن دانـش ،هدایت کرد و در این
صـورت اسـتراتژی حفـظ دانش نیز ممکن اسـت مورد نیاز باشـد.
پیشنویس چارچوب مدیریت دانش را توسعه دهید.
      از آنجـا کـه توسـعه مدیریـت دانـش نیازمند زمان نسـبتا طوالنی
مـی باشـد ،لـذا تدویـن یـک چارچـوب مدیریـت دانـش یکپارچـه
بـرای آن امـری کاملا واضـح و مبرهـن اسـت .بـا در اختیـار داشـتن
یـک چارچـوب مدیریـت دانـش ثابـت میتـوان بهجـای تکیـه بـر
مجموعـهای متفـاوت از ابزارهـا ،ضمـن مرتفـع نمـودن چالشهـای
موجـود در سـازمان ،مدیریـت کسـب و کار خـود را بهبـود داده و آن
را ارتقـاء ببخشـید.
      چارچـوب مدیریـت دانـش تضمیـن میکنـد کـه تمـام عناصـر
مـورد نیـاز بـرای مدیریـت دانـش در جـای خـود قـرار داشـته و بـا
یکدیگـر ارتبـاط دارنـد .همچنیـن ایـن اطمینـان را میدهـد کـه در
سیسـتم شـکاف وجـود نـدارد و و انتقـال دانـش بهطـور آزادانـه از
طریـق سـازمان جریـان دارد.
       ارزیابـی شـما (مرحلـه  )1بایـد با توجه به چارچـوب برنامهریزی
شـده باشـد و شـکافهای شناسـایی شـده در ایـن بیـن میبایسـت
رفـع شـود .در ایـن مرحلـه ،شـما تنهـا نیازمنـد یـک "پیشنویـس

چارچـوب" خواهیـد بـود چـرا کـه چارچـوب اصلـی بـدون وجـود
پایلـوت نهایـی و اجـرا نخواهـد شـد.
ساخت یک برنامه اجرایی
      پیــــادهسازی مدیریـت دانـش در سـازمانها مقولـه آسـانی
نیسـت زیـرا شـما تنهـا یـک شـانس بـرای تلاش و برنامهریـزی در
ایـن خصـوص داریـد و چنانچـه برنامهریزیهـای انجـام شـده نتایـج
مـورد نظـر را بـه دنبال نداشـته باشـد؛ شکسـت این مفهـوم در ذهن
افـراد غیرقابـل انـکار خواهد بود .بهمنظـور تدوین یـک برنامه اجرایی
عالـی میتوانیـد از درسآموختههـای سـایر شـرکتها در زمینـه
پیادهسـازی موفـق مدیریـت دانـش بهرهمند شـوید و آن را متناسـب
بـا شـرایط سـازمان خـود بومیسـازی نمایید.
این طرح بر اساس موارد زیر اجرا خواهد شد.
●     بررسـی نتایـج حاصـل از ارزیابیها و سـنجش معیارهای موجود
در سازمان
●    تعیین استراتژی مدیریت دانش
●    تدوین پیشنویس چارچوب مدیریت دانش
●    تعیین نقاط بالقوه بهمنظور تغییر در روشهای مدیریت
اجرا در پایلوتهای اولیه
        یـک از اجـزای کلیـدی اسـتراتژی مدیریـت دانش شـما اجرای
پروژههـای آزمایشـی اسـت .یـک پـروژه آزمایشـی پروژهای اسـت که
در آن مدیریـت دانـش میتوانـد برای حل یک مشـکل خـاص راهحل
مناسـبی ارائـه نمایـد کـه نتایج آن قابـل اندازهگیری باشـد تـا از این
طریـق بتـوان منافـع حاصـا از پیادهسـازی مدیریـت دانـش را اثبـات
نمـود .در نتیجـه انتخاب یـک پایلوت مناسـب میتوانـد نقطه عطفی
بـرای پیادهسـازی مدیریت دانش در سـازمان باشـد.
      راهها و اصول متعددی برای اسـتقرار مدیریت دانش و دسـتیابی
بـه موفقیـت کامل در آن وجـود دارد .پیروی از پنج مرحله ذکر شـده
در نوشـتار بههمـراه مشـاوره و اخـذ راهنمایـی از مشـاورین بـا تجربه
در ایـن مسـیر ،راه موفقیـت شـما در مدیریت دانش را همـوار خواهد
ساخت.
منبعhttp://www.nickmilton.com /2018/10/5 -first-         :
steps-to-km-success.html
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پیشنهاداتی بهمنظور همکاری بهتر مدیران  KMبا واحد IT

بهناز محمدی
کارشناس مدیریت دانش

      عصـر حاضـر ،عصـر انفجار دانش اسـت و در جهان اطالعاتمحور
كنونـي ،مديريـت دانـش و فنـاوري اطالعـات ،نقـش حياتـي در
ارتباطـات اطالعاتـي جامعـه ايفـا میکنـد.
    مديريـت دانـش بهعنـوان مجموعـهای از فعاليتهـاي مرتبـط
بـا تدويـن و انتقـال دانـش تعريـف ميشـود و نقـش اصلـي فنـاوري
اطالعـات در مديريـت دانـش تسـريع در انتقـال دانـش اسـت.
     واحـد  ITسـازمان ،بـه عنـوان یـک شـریک بسـیار مهـم کاری به
حسـاب میآیـد .شـما برای طراحـی و پیادهسـازی پروژههـای مرتبط
بـا تکنولـوژی ،نیـاز داریـد تا با آنهـا همکاری کنیـد .لذا پیشـنهاداتی
بهمنظـور همـکاری بهتـر بـا واحد  ITمطرح شـده اسـت:
●    یـک یـا تعـداد بیشـتری نماینـده از واحد  ITانتخـاب کنید و به
تیـم خـود اضافه کنیـد .همچنین به-گونـهای با آنها رفتـار کنید که
نشـاندهنده اهمیت و ارزش گزارش و وظایفشـان باشـد.
●   از واحـد  ITبخواهیـد تا شـما یا یکی از اعضـای تیمتان را در تیم
خـود قـرار دهنـد و از آنهـا بخواهیـد تـا بـا نماینـده شـما بهگونهای
برخـورد کنند که نشـاندهنده اهمیت کارشـان باشـد.
●  جلسـات و تماسهـای منظـم هفتگـی بهمنظور در ارتبـاط بودن،
مـروری بـر پیشـرفت کارهـا ،اولویتبندیهـا و حـل هرگونه مشـکلی
برگـزار کنید.
●   واحـد  ITرا متقاعـد کنیـد تـا از ابـزار مورد اسـتفاده در مدیریت
دانـش بهرهمند شـوند .همچنیـن از افـراد کلیدی واحـد  ITبخواهید
تـا بهعنـوان یـک تسـهیلگر در اسـتفاده از ابزارهـا و برنامههـای
مدیریـت دانـش کمـک رسـانند .بهطـور مثـال آنهـا میتواننـد ایـن
تسـهیلگری را از طریـق ارتباطـات خـود ،فراهمسـازی آمـوزش و
تشـویق دیگـران بـرای اسـتفاده از ابزارهـای مدیریـت دانـش انجـام
د هند .
●   بـا یکدیگـر در انتخاب شـرکای کاری و گروه پشـتیبانی همکاری

کنیـد .شـما بایـد همه حقـوق مربوط بـه واحـد  ITرا بشناسـید و به
آنهـا احتـرام بگذاریـد .همچنین واحـد  ITنیز بایـد از تمامی حقوق
واحـد مدیریـت دانـش مطلـع بـوده و نبایـد بـدون هماهنگی با شـما
انتخابـی انجـام دهد و بـه اجـرای آن بپردازد.
●    در بودجهبنـدی یکدیگـر شـرکت کنیـد .هنگامـی کـه واحد IT
بـه آمادهسـازی بودجـه خود مشـغول اسـت ،شـما نیـز میبایسـت با
ارائـه پیشـنهاداتی در تصمیمگیری بودجهبندی آنها سـهیم باشـید،
بدیـن صـورت کـه نظـرات خـود را نسـبت بـه بخشهایـی کـه بـه
شـما مربـوط میشـود ،اعلام کنیـد .همچنین واحـد  ITنیـز باید در
تصمیمگیـری بودجهبنـدی شـما بـرای مدیریـت دانـش شـرکت کند
و نظـرات خـود را بـا ارائه پیشـنهاداتی بیـان کند.
●    بهمنظـور شناسـایی فرصتهایـی ماننـد ادغـام ،بهبـود تجربـه
کاری ،بهبـود عملکـرد ،کاهـش هزینههـا بـا واحـد  ITهمـکاری کنیـد.
●    بهمنظـور طراحـی نرمافـزاری بـا ویژگیهـای زیـر ،کـه توانایـی
افزایـش فـروش را داشـته باشـد ،بـا واحـد  ITهمـکاری کنید.
●    اسـتفاده از نرمافـزار ،آسـان و قابـل فهم باشـد .زیـرا باعث جذب
کاربـر شـده و او را وادار به اسـتفاده مسـتمر از نرمافـزار میکند.
●   دسترسـی و اسـتفاده از آن ،انعطافپذیـر باشـد .بهعنـوان مثال از
روشهـای مختلفـی مانند ایمیـل ،آنالین ،موبایل و غیره در دسـترس
باشـد ،زیـرا بدین ترتیـب دامنه گسـتردهتری از کاربـران میتوانند از
نرمافـزار اسـتفاده کنند.
●   نحـوه کار بـا نرمافـزار کاملا مشـخص و واضـح باشـد ،تـا بـه
کارکنـان بـرای انجـام بهتـر وظایـف خـود کمـک نمایـد .در واقـع
تکنولوژیهـای جدیـد میبایسـت بسـیار کاراتـر و بهتـر از روشهای
قدیمـی باشـد تـا بتواننـد جایگزیـن آنهـا شـوند.
●    کاملا منطبـق بـا فعالیتهـای اصلـی کارکنـان باشـد ،بهطوری
کـه کارکنـان پیوسـته و تنهـا از آن سیسـتم برای انجـام وظایف خود
اسـتفاده کنند.
منبـعhttps://blog.lucidea.com/best-ways-for-km-    :
leaders-to-partner-with-it
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مدیریت دانش؛ مدیریت حامل یا مدیریت محموله؟

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

دانشهای مستند نشده(ضمنی)
      مدیریـت حامـل در خصـوص دروسآموختـهای کـه درون ذهـن
افـراد نگهـداری میشـود برابـر اسـت بـا مدیریـت تـک تـک افـراد
سـازمان چـرا که هـر کدام از آنها دروسآموخته ارزشـمندی در سـر
خـود دارنـد کـه آن را بـا خـود حمـل میکننـد .اسـتخدام افـراد ،بـه
کارگیـری آنهـا در پسـتهایی کـه نیاز اسـت و دسـتهبندی افـراد بر
اسـاس آنچـه کـه میداننـد نمونههایـی از مدیریـت حامـل اسـت .در
ایـن حالـت مدیریـت محمولـه برابر اسـت با تنظیـم روابط و تسـهیل
ارتباطـات میـان افـراد بـه نحـوی کـه از یکدیگـر بیاموزنـد و دانـش

بـا کلیـه فعالیتهایـی کـه بـرای اطمینـان از مفیـد بـودن محتـوای
مسـتندات ،ارزشـمند و صحیـح بـودن آنهـا و نگاشـته شـدن تحـت     
فرمـت درسـتی کـه قابـل فهـم بـرای خواننـده باشـد انجام میشـود.
     مدیریـت محتـوای کسـب شـده در حیطه وظایـف مدیریت دانش
اسـت .تمرکز بر کسـب اثربخش دروسآموخته و بـهروزآوری محتوای
ثبـت شـده و اطمینـان از ثبـت محتوای قابـل اطمینـان و مفید برای

آنها(محمولـه درون ذهـن آنهـا) در ایـن گفتگوهـا درگیر شـود.
مدیریـت افـراد و درک ایـن موضـوع کـه در سـر هـر فـرد
درسآموختههـای گرانبهایـی وجـود دارد کـه بـا او در حـال حرکـت
اسـت در حیطه وظایف واحد منابع انسـانی در هر سـازمان اسـت .لذا
ایـن واحـد میبایسـت علاوه بـر برنامهریـزی بـرای جذب ،اسـتخدام
و توانمنـدی افـراد ،بـرای دانـش موجـود در ذهن هـر فرد نیـز برنامه
داشـته و آن را بـه نحـو مطلـوب مدیریـت نمایـد .در ایـن راسـتا
بـاوری قدیمـی در مفاهیـم مدیریـت دانـش وجـود دارد که اگر شـما
متخصصیـن و خبرگان سـازمان را در سـازمان جابجا کنیـد ،مدیریت
دانـش انجـام دادهایـد .ایـن یـک بـاور صحیـح اسـت امـا در گسـتره
محـدودی کاربـرد دارد.
دانشهای مستند شده(صریح)
      مدیریـت حامـل در خصـوص درسآموختههـای مسـتند شـده
برابـر اسـت بـا مدیریت خـود مسـتند و مدیریـت محموله برابر اسـت

کارکنـان سـازمان از موضوعاتی اسـت کـه مدیریت دانش میبایسـت
به آن توجه داشـته باشـد.
منبعhttp://www.nickmilton.com /2018/12 - km-             :
managing-container-or-managing.html?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=linkedin
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رشته مدیریت دانش در دانشگاه ایالتی کنت آمریکا

محمدحسن بختیاری
کارشناس مدیریت دانش

    دانشـگاه ایالتـی کنـت ،یکـی از دانشـگاههای ایـاالت متحـده
آمریـکا اسـت کـه در شـهر کنـت در ایالـت اوهایـو قـرار دارد.
     رشته کارشناسی ارشد مديريت دانش در دانشگاه کنت کارشناسان
حرفـهای را تربیـت میکنـد کـه در انواع مختلـف سـازمانها بهعنوان
رهبـر بتواننـد اصـول مدیریـت دانـش شـامل فرهنـگ ،یادگیـری،
گروههـای مختلـف و بلـوغ سـازمان را ارزیابـی و مـورد سـنجش
قراردهنـد .فارغالتحصیلان این رشـته قـادر خواهند بـود راهبردهای
موثـر و کارآمـد مدیریـت دانش در سـازمان را طراحـی و ایجاد کنند.
     مهارتهـا و ابـزار مـورد نیـاز بـرای سـازماندهی دانـش ،از مـوارد
مـورد نیـاز جهـت مدیریـت یـک سـازمان صنعتـی بسـیار متفـاوت
اسـت .ایـن مهارتهـا در حـال پدیـدار شـدن در حـوزه مدیریـت
دانـش اسـت .انـواع مختلـف مدیریـت دانـش در بخشهـای مختلـف
صنعـت و اقتصـاد ،بـا افزایـش نیـاز بـه متخصصـان ایـن حـوزه روبرو
هسـتند .در واقـع ،سـازمانهایی که سـمت یـک سـازمان دانشمحور
حرکـت کردهانـد ،همـواره نیازمنـد متخصصـان مدیریـت دانـش
بودهانـد و علاوه بـر حضـور مسـتمر ،ایـن متخصصـات ارتبـاط فعالی
بـا مدیران ارشـد و کارشناسـان حوزه مربوطه در سـازمان داشـته اند.
    سـازماندهی دانـش توسـط متخصصـات ایـن حـوزه در سـطوح
سـازمانی ،گروهـی و فـردی بـه سـرعت عمـل میکنـد ،زیـرا ایـن
متخصصـات میتواننـد دانـش سـازمان را بهصـورت راهبـردی

مدیریـت کـرده ،معمـاری و نقشـه دانـش را طراحـی و فنـاوری
الزم جهـت شـتاب دادن بـه فرآینـد مدیریـت دانش_کـه همـان
شناسـایی دانـش ،ثبـت ،تسـهیم و بهکارگیـری اسـت_ را ایجـاد
کننـد .دانشـجویان ایـن رشـته در دانشـگاه کنـت ،اصـول ،ارزشهـا،
ارزیابـی و بهتریـن شـیوهها را از اسـاتید و همرشـتهایهای خـود
میآموزنـد ،کـه بسـیاری از آنهـا متخصصان مدیریت دانش هسـتند.
     ایـن نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه از طریـق دورههـای تخصصـی
کارآمـوزی در ایـن رشـته ،دانشـجویان بهصـورت عملـی دنیـای
مدیریـت دانـش را تجربـه میکننـد.
    شـرایط پذیریـش در رشـته کارشناسـی ارشـد مدیریـت دانـش
دانشـگاه ایالتـی کنـت:
● مدرک کارشناسی از کالج و دانشگاه معتبر
●    حداقل سه معدل  GPAعدد چهار (نمره کامل) باشد.
● ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی
●     رزومه
●     بیان اهداف و انگیزهها ()Goal statement
●     سه توصیهنامه
●     تافل  / 94 ibtآیلتس7
فارغالتحصیالن این رشته قادر خواهند بود:
● اصـول مدیریـت دانـش را در سـازمانهای مختلـف شناسـایی و
بهکارگیرنـد.
●     ارزیابـی و سـنجش سـازمانها بـر مبنـای اصـول مدیریت دانش
که شـامل فرهنـگ ،یادگیـری ،گروهها و بلوغ اسـت.
●     تدویـن اسـتراتژی مدیریـت دانش خاص هر یک از سـازمانهای
هدف
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لیست دروس ارائه شده در این دانشگاه:

همچنیـن دانشـجویان بایسـتی حداقـل شـش سـاعت از یکـی از
دورههـای اطالعرسـانی سلامت ،علم اطالعـات و کتابخانـه و طراحی
تجربـه کاربـری (ارتقـا و بهبـود قابلیـت و سـهولت اسـتفاده کاربـر از
محصـول) را گذرانـده باشـند.

منبعhttps://www.google.com/search?q=kent+state+Un  :
source=lnms&t&1C1GCEU_enIR822IR822=iversity&rlz
0ahUKEwi9yPr88aPfAhXylYsKH=bm=isch&sa=X&ved
imgdii=CJv#700=bih&1424=UudAhgQ_AUIDigB&biw
mmZrY-GqNsM:&imgrc=bjxrV6UiebbY_M
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معرفی کنفرانس مدیریت دانش

کنفرانس مدیریت دانش
2019 APQC

 29آپریل تا  3می 2019
طـی سـالهای زیـادی کـه کنفرانـس مدیریـت دانـش برگـزار
میشـود ،بـا وجـود توجه بـه مباحث تئـوری ،نیـاز شـرکتکنندگان
بـه راهـکار و نقشـههای قابـل اجـرا مشـهودتر اسـت.
هـدف از ایـن کنفرانـس ارائـه نتایـج و تجربیـات بـه دسـت آمـده از
طریـق برگـزاری جلسـات موضوعی و شـبکه سـازی پویا میباشـد .و
در واقـع بهتریـن فرصت برای توسـعه حرفهای مدیریت دانش اسـت.
بـا شـرکت در ایـن کنفرانـس شـما میتوانیـد ابـزار و منابعـی را کـه
بـرای پیادهسـازی موفـق مدیریت دانش نیـاز دارید ،بدسـت آورید تا
بـه سـازمان خـود بـرای رقابـت دانشمحـور و موفقیت کمـک کنید.
     از آنجاییکـه  APQCاولیـن کنفرانـس مدیریـت دانـش را در
سـال  1995تشـکیل داد ،این رویداد ساالنه ،بسـتری را جهت تبادل
و بـه اشـتراکگذاری ایدههـای نـو توسـط بهتریـن و برجسـتهترین
افـراد حـوزه مدیریـت دانش فراهـم میکنـد .بنابراین شـما میتوانید
چگونگـی اسـتفاده از بزرگتریـن دارایـی خـود  -دانـش  -را بهطـور
مسـتقیم از افـرادی کـه ایـن حـوزه را بهعنوان یـک فعالیـت تجاری
برگزیدهانـد ،بیاموزیـد.
مباحث
●   نقشه دانش
●   برنامهریزی و تنظیم استراتژی انجمنهای خبرگی
●   چارچوب  apqcدر مدیریت دانش
●   تکامل و پایداری برنامههای مدیریت دانش
●   انتقال دانش بحرانی
●   شکستن موانع با اشتراک گذاری دانش
●   آیا سازمان شما آماده پذیرش مدیریت دانش میباشد؟
●   تجارب مشارکتی کاربردی
●   استراتژیهای سنجش مدیریت دانش

●   برنامهریزی استراتژیک برای مدیریت دانش
●   ایجاد اعتماد در تیم مدیریت دانش
●   ارائه خدمات پیشنهادی برای مدیریت دانش
●   نقش رهبر اجرایی در مدیریت دانش
●   همگامسازی برنامههای تیم مدیریت دانش با اهداف
●   ایجاد یک نقشه راه برای اجرای مدیریت دانش
●   فرآیندهای مهم و الزامی در مدیریت دانش
●   شیوههای ارتباطی در مدیریت دانش
سخنرانان

Daniel Coyle
        نویسـنده چندیـن کتـاب پرفـروش نیویـورک تایمز درباره
رهبـری و عملکرد

John Stepper
ارائـه مشـاوره بـه سـازمانها بهمنظـور ایجـاد فرهنـگ تعامل     
بیشـتر و کمـک بـه کارکنـان بـرای دسـتیابی به زندگـی بهتر
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معرفی کتاب

فاطمه فصیحی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش اجتماعی در عمل
کاربردها و چالشها
نویسندگانHelms, Remko, Cranefield, Jocelyn, van :
Reijsen, Jurriaan

2017

انتشارات  :
      جریـان دانـش در سـازمان مراحـل ایجـاد ،ذخیـره سـازی ،بـه
اشـتراک گـذاری و بکارگیـری دانـش را در برمیگیـرد .کدگـذاری  
( )codificationو شخصیسـازی ( )Personalizationدو رویکـرد
اصلـی مدیریـت دانـش محسـوب میشـوند .مـورد اول بـر کسـب
دانـش بـا اسـتفاده از تکنولـوژی داللـت داشـته و مـورد دوم دربـاره
فرآینـد اجتماعیسـازی بهمنظـور تسـهیم و خلـق دانـش میباشـد.
امـروزه رسـانههای اجتماعـی از اهمیـت باالیـی برخوردارنـد ،زیـرا
افـراد و سـازمانها نحـوه کار بـا آن را فـرا گرفتهانـد .مهمتریـن و
اساسـیترین کاربـرد رسـانههای اجتماعـی در زمینـه کسـبوکار،
بازاریابـی و اسـتخدام میباشـد؛ امـا در کنـار ایـن مـوارد رسـانههای
اجتماعـی کاربردهـای فـراوان دیگـری بـرای سـازمانها بههمـراه
دارنـد .بـرای مثـال ،ویکـی میتواند برای جمـعآوری دانش سـازمانی
اسـتفاده شـود و همچنین ابزارهای شـبکههای اجتماعـی برای تبادل
ایدههـای جدیـد و نـوآوری مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .بخش جذاب
رسـانههای اجتماعـی ایـن اسـت کـه کارکنـان بـا اسـتفاده از آنهـا،
میتواننـد شـروع بـه ایجـاد محتوایـی مفید بـرای سـازمان کنند که
ایـن عمـل باعـث بـه جریان افتـادن دانـش در سـازمان خواهد شـد.
در نتیجـه ،بهطـور طبیعـی رویکردهـای کدگـذاری و شخصیسـازی
بـا مدیریـت دانـش ادغام میشـوند .از جملـه مطالب مهـم این کتاب
میتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کرد:
● همسوسازی مدیریت دانش با رسانههای اجتماعی
● ایجـاد بینـش جدیـد از بهکارگیـری رسـانههای اجتماعـی در
سـازما نها
● گزیدهای از مجموعه مقاالت پژوهشی و تجربی کارشناسان
● مطالعه کلی از کاربردهای جدید و نوآورانه رسانههای اجتماعی
● گزارشی از چالشهایی که باید حل شوند.
    

سرفصلها
●   رسانههای اجتماعی و مدیریت دانش
●    شـبکههای اجتماعی سـازمانی :بسـترهای الزم برای فعالسـازی
و شـناخت کارایی دانش
●    انگیزههای اشتراک دانش در حضور رسانههای اجتماعی
●   تحلیـل سیسـتمهای اطالعاتـی و ارتباطـات اجتماعـی بـرای
حمایـت از ظرفیـت بالقـوه جـذب
●    کاربردهـای وب  2.0بـرای مدیریـت دانـش در شـرکتهای
کوچـک و  بـزرگ :رویکـرد بـاال بـه پاییـن در مقابـل پاییـن بـه بـاال
●     وب  2.0و مدیریت دانش شخصی
●     ابعاد رفتار کاربر در شبکههای اجتماعی سازمانی
●     طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت دانش اجتماعی
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